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Agenda/stand van zaken
Heropstart van de wekelijkse bijeenkomsten in Villa Lucie:
Dit zal worden behouden op dinsdag van 18.00u tot 20.00u in de trouwzaal.
Daarnaast zullen er een paar medewerkers eens per week samen komen om de boeken te
inventariseren. Kan in principe elke dag van 9.00u tot 16.00u. Nadien zal ook de rest geïnventariseerd
worden (archief/krantenknipsels/voorwerpen/…).
Onze aanwezigheid in de bibliotheek op de vierde zaterdagvoormiddag van de maand gaat niet meer
door.
Als er cursussen zijn gaan we werken met inschrijvingen (cursus oud-schrift van Paul Behets). Deze
had veel succes en er is vraag naar meer (aanvullende opleiding).
Jaarboek 2021: zal dit jaar voor het eerst een kleurenuitgave zijn.
De volgende projecten zitten in de pipeline: WAT raakt zeker klaar?
-

Vervolg pastoors van Berg (Paul)
Boogschutters van Berg (Paul)
Deel twee crash vliegtuig in Berg (Kevin)
Will Tura en Kampenhout (Gerry)
Vervolgverhaal van de drie gezusters (Felix)
Dagboek WO II van Peremans (Huub)
Sint-Niklaasstoet: (Ann Van Remoortel)
Stenen of de geschiedenis van de bossen (Hubert)
Crash vliegtuig Fauna Flora (Hugo)
Oudste bidprentje (Ann)

Op bezoek bij gareelmaker Gustaaf Servranckx te Kampenhout … of het verhaal van een
essentieel beroep in een landelijke gemeenschap (Henri Vannoppen)
Borderel van de spoorweg tijdens de mobilisatie? Jean-Marie Nevens en Felix. Zit daar een
artikel in ?
Wordt verschoven naar het jaarboek 2022:
-

Expo 1910 (Ann / Stijn / Wouter)
Soldaten van Napoleon: Louis Leten
Baken Weisetter (Hugo + Huub):
Overzicht van interessante documenten/voorwerpen die de heemkring heeft ontvangen
(statuten De Kwikstaart, luiwiel van het Molenhuis, …
Notariële akte uit 1931 m.b.t. de verkoop van een woning met voorwaarden van de verkoper
voor de koper (recht op inwoon, …) Wouter + Hugo
Schriftje houtbewerking (Roger +Hubert + …

Tentoonstelling:
Bij de voorstelling van het jaarboek op vrijdag 10 december wordt ook een tentoonstelling geopend
rond Will Tura in “De Krop”. Deze tentoonstelling zal zich hoofdzakelijk toespitsen op Will Tura en
Kampenhout en loopt van 10 december tot 30 december in “De Krop”.
Voor deze tentoonstelling wordt een werkgroep opgericht.
Indien je stukken/informatie hebt voor deze tentoonstelling, neem dan contact op met Gerry.
10- jaar heemkring:
Foto-album Kampenhout vroeger en nu is stopgezet en vervangen door Expo 2021
Erfgoedapp (toelichting door Wouter Vanderbist): er wordt gewerkt aan een wandeling per
deelgemeente
Lezing Bruno De Wever (toelichting door Felix Goossens): er wordt gewacht op een nieuwe datum,
die past voor Bruno. Deze datum dient te worden afgesproken in overleg met Gerry voor de reservatie
van de theaterzaal.
Gazet van Campenhout: Willy Schoevaerts heeft reeds een aantal onderwerpen klaar. Nieuwe
artikelen zijn welkom en er wordt uitgekeken naar een geschikt ogenblijk voor de uitgave.
Bekenproject:
Met als titel ‘Wegen ontmoeten Beken’ volgt op de ‘Dag van de Trage Weg’ zondag 17 oktober 2021
om 10u00 het sluitstuk van het project in het cultuur- en beleefcentrum “De Krop”.
Zo zullen er in de voormiddag volgende activiteiten plaats vinden:
1.
officiële opening,
2.
twee voordrachten over de Kampenhoutse beken (door Oscar Dekeyser en Hubert Gulinck),
3.
gevolgd door een receptie.
Aansluitend is er ook de opening van de bijbehorende tentoonstelling in het witloofmuseum, die zal
lopen tot 7 november 2021.
Om 14u00 zijn er twee gegidste wandelingen.
Er zullen 4 beken-wandelkaarten met een korte beschrijving gedrukt worden.
In bijlage onderaan de affiche voor de themadag op 17 oktober en de tentoonstelling.

Polo’s met logo van de heemkring. Voor de herkenning van onze leden willen wij polo’s aankopen.
Heeft er iemand suggesties of ervaring hiermee? Marleen Van de Wiele stelt voor deze aankoop de
firma De Vlieger, Leuvensestraat 126 te Vilvoorde voor.

Werkgroep uitstappen:
Op 2 oktober om 10.00 bezoeken we De Semse.
Onder begeleiding van gidsen make we kennis met hun vijf permanente tentoonstellingen:
•
Zemst in vijf eeuwen kaarten (voor deze tentoonstelling is het aan te bevelen vooraf de
Erfgoedapp te installeren op de smartphone van de deelnemers);
•
Voorwerpen uit de Middeleeuwen en de Renaissance;
•
Vondsten uit de vicus van Elewijt;
•
Paleontologische vondsten in het Bos van Aa;
•
Memorabilia van de Rijkswacht en de brigade van Hofstade.
Via een aparte e-mail wordt gevraagd wie mee gaat.
Volgende bezoeken worden nog overwogen:
-

De Botermolen te Keerbergen
Koninklijke Bibliotheek in Brussel (manuscripten)
KIK (restauratie van schilderijen en kunstvoorwerpen)
Bezoek aan Boom (oude steenbakkerij) en de replica van de Belgica, het schip van Adrien de
Gerlache waarmee hij de Antarctische expeditie heeft gedaan, blijven voorlopig in de koelkast.
Bezoek aan het spoorwegmuseum te Schaarbeek blijft ook een mogelijkheid. De
tentoonstelling rond Paul Delvaux is nu wel gedaan.
Nieuwe voorstellen zijn welkom

Oproep tot medewerking:
Verkenning van de wandelpaden: er werd een kaart en beschrijving van 4 wandelingen
opgemaakt. De bedoeling is om deze wandelingen eens uit te proberen. Liesbeth Merckx en Lydia
Keurvels hebben zich kandidaat gesteld. Ook Jean Meeus had interesse maar het was te kort dag
voor hem. Gegevens worden verwerkt door Hubert en Marijke.
Oprichting werkgroep logistieke ondersteuning: wie wil er deel uitmaken van deze werkgroep?
Voor alle praktische zaken (op- en afbouw tentoonstellingen, activiteiten in De Krop, opening
vaarseizoen, …) worden vrijwilligers gevraagd. Agnes Peremans, Willy Christiaens en Ann Peeters
hebben zich kandidaat gesteld. Huub wordt de trekker wordt van deze werkgroep.
Rondleiding:
Bezoek nazaten familie Meijs uit Nederland: Huub gaat hiervoor zorgen
100 jaar boerinnenbond – kvlv – ferm: artikel jaar boek 2023 / tentoonstelling: opstarten van een
werkgroep (voorzitster Rita Luyten is met verlof tot 26 september).
Varia:
We gaan terug iets doen rond het kuisen van zerken op begraafplaatsen: dit wordt verder besproken
op de volgende bijeenkomst.

Volgende bijeenkomst: zaterdag 9 oktober 2021 te 10u00: in De Krop, Dorpsstraat 9b.
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